
 

 

 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
H-JÉ-III-1/2020. számú határozat 
 
 
 
 
Az MKB Bank Nyrt.-nél (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: 01-10-040952) (Bank) 
hivatalból lefolytatott ellenőrzési eljárással összefüggésben – a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 
Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) által 2019. november 4. 
napján  kiadmányozott, H-JÉ-III-B-54/2019. számú határozat (Határozat) rendelkező részének I.5. a) 
pontjában foglalt teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló, a Bank által az MNB-hez 2019. 
december 16. napján benyújtott kérelemre (Kérelem) (iktatószám: 4563-205/2019) induló eljárásban – 
az MNB az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
 
I. Az MNB a Kérelemnek helyt adva a Határozat rendelkező részének I.5. a) pontjában foglalt 

előírás teljesítési határidejét 2020. június 30. napjáig, a Határozat rendelkező részének III.1. 
pontjában foglalt rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezés teljesítési határidejét pedig – a 
Határozat rendelkező részének I.5. a) pontjában foglalt felszólítás tekintetében – 2020. július 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

 
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírja a Bank számára, hogy  

 
- az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Kérelemben hivatkozott döntésének megszületéséről és 

annak tartalmáról legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül, 
illetve amennyiben a döntés még nem született meg, akkor annak meghozatalát követő 3 
munkanapon belül haladéktalanul tájékoztassa az MNB-t, továbbá 
 

- havi rendszerességgel – minden hónap 15. napjáig, így első alkalommal 2020. február 15. 
napjáig – adjon tájékoztatást az MNB részére a Kérelemben hivatkozott döntés 
végrehajtásának státuszáról. 

 
A jelen határozat a Határozat rendelkező részének egyéb rendelkezéseit és teljesítési határidőit nem 
érinti, azok hatályukban változatlanul fennállnak. 
 
A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján 
közzétenni. 
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Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is. 
 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a 
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi 
Törvényszék előtt. 
 
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak 
közlésével végleges. 
 
Budapest, 2020. január 14. 

 
             A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró  
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  ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
 


